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Apresentação 

Este produto pretende compor um manual para que professores de Física 

possam executar a sequência de aulas nele descrita. 

O presente trabalho apresenta uma sequência de aulas para o ensino de tópicos 

de Fenômenos ondulatórios para o Ensino médio. Com o objetivo de tratar dos 

temas: Velocidade de propagação; Comprimento de onda; Frequência; Ondas 

longitudinais e transversais; Ondas eletromagnéticas e Mecânicas  Atributos do 

som – Timbre, Altura e Intensidade; Ondas estacionárias – Harmônicos, 

Oscilação em cordas e tubos, Nós, Ventres e Frequência fundamental. 

 A sequência fora aplicada tanto na escola municipal de Educação para Jovens 

e Adultos Clarice Lispector situada em Mauá, São Paulo como no ensino regular 

na escola municipal Vicente Bastos em São Caetano do Sul, São Paulo. Maiores 

detalhes da aplicação da sequência de aulas podem ser encontrados na 

dissertação que tem o mesmo título deste manual. A presente sequência precisa 

que o professor que a aplica disponha dos materiais nela elencado e domine 

tecnologias minimamente para exibir vídeos e áudios, além de obviamente 

dominar os conteúdos nela trabalhado. 

A sequência de aulas foi feita em passos usando como referencial as Unidades 

de Ensino Potencialmente Significativas de Marco Antonio Moreira. Cada passo 

que segue no próximo capítulo descreve como aplicar a sequência com 

questionários, notas de aulas, exercícios, roteiros experimentais, jogos, 

avaliações entre outas estratégias didáticas.  
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Sequência de aulas 

O primeiro passo da sequência de aulas restringe os temas a serem 

abordados, neste caso são os elencados a seguir: 

Passo 1 - Delimitação do tema e dos tópicos a serem abordados 

Tema: Fenômenos ondulatórios:  

Tópicos. 

Características de uma onda:  

Velocidade de propagação;  

Comprimento de onda;  

Frequência; 

Ondas longitudinais e transversais; 

Ondas eletromagnéticas e Mecânicas. 

Atributos do som – Timbre, Altura e Intensidade;  

Ondas estacionárias – Harmônicos, Oscilação em cordas e tubos, Nós, Ventres 

e Frequência fundamental. 

O segundo passo é um questionário para levantar concepções prévias dos 

alunos, ou seja, aquilo que eles acreditam conhecer do assunto a ser tratado, 

antes das discussões formais. 

Passo 2 - Questionário para levantar concepções prévias 

 Segue o questionário que é aplicado no primeiro encontro da sequência didática, 

segundo Ausubel as concepções prévias devem ser confrontadas através do 

mesmo questionário ao final da aplicação da sequência didática [Ausubel,2000]. 

Ao aplicar este questionário, o professor deve fazer o mínimo de intervenção e 

deixar claro aos alunos que suas opiniões são importantes e que não devem ter 

medo de escrevê-las. A avaliação deve ser por participação e não por estarem 

as concepções certas ou não do ponto de vista científico. 
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Questionário de concepções prévias 

a) Liste lugares, situações, tecnologias, entre outros, onde você já tenha visto 
algo ligado a onda ou ondas.  

b) Liste estações de rádio e processadores de computador com suas respectivas 
frequências, caso lembre delas.  

c) Como você acredita ser possível identificar a voz de diferentes professores 
sem os estar vendo?  

d) Liste cantores que você acredita ter voz aguda (“fina”) e grave (“grossa”).  

e) O que diferencia o sussurro de um grito?  

f) Como você supõe que funcione um instrumento de sopro e um instrumento de 
cordas? 

Passo 3 – Experimentação, teoria e exercícios. 

O segundo passo consiste em uma experimentação, teoria e exercícios. 

Segundo Moreira [Moreira,2012] este passo deve propor atividades de nível 

introdutório. Segue roteiro experimental na tabela 1. 
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Tabela 1: Roteiro do experimento envolvendo cordas e molas 

O professor precisara do material descrito no roteiro e usará como avaliação o 

desenho das ondas longitudinais e transversais, medida dos comprimentos de 

onda e a resposta as duas questões finais.  

No próximo encontro com a turma o docente usa a nota de aula da tabela 2 para 

auxiliá-lo a introduzir os conceitos nela presentes. A nota de aula pode ser usada 

com os alunos, distribuindo cópias da mesma em sala, ou no caso de não haver 

disponibilidade de cópias na escola onde o docente queira aplicar a sequência 

de aulas, pode servir como guia para a discussão. A nota de aula contém as 

definições de velocidade, comprimento, período e frequência de onda, além de 

definir amplitude e ter um exercício como exemplo. No anexo A deste manual 

está uma apresentação de slides que pode auxiliar na discussão das 

características das ondas junto a nota de aula. Está apresentação pode ser 

copiada e colada do arquivo digital do presente manual. 

 

Ondas 

Objetivo: Identificar ondas transversais e longitudinais; determinar seus comprimentos e variar 
sua frequência. 

Material 

 Corda; 

 Mola e 

 Fita métrica. 

Procedimentos 

Estique a mola no chão e dê um pulso na direção de seu comprimento. Dê mais pulsos para 
visualizar melhor. Esta é uma onda longitudinal. Estique a corda no chão e dê um pulso 
perpendicular ao seu comprimento (como na brincadeira chamada de “cobrinha”), dê mais 
pulsos para visualizar melhor. Esta é uma onda transversal. 

Desenhe uma onda longitudinal e uma transversal. 

Dê pulsos seguidos na corda e na mola e determine com a fita métrica e do professor o 
comprimento de onda de cada uma. Sabendo-se que o comprimento de onda na corda são as 
distâncias entre as duas “barrigas” ou pulsos da corda e o comprimento de onda da mola a 
distância entre dois pulsos ou duas compressões. Deixe a mola pouco estendida para visualizar 
melhor a distância entre duas compressões ou pulsos. 

Frequência de uma onda são quantos pulsos se dá na corda ou na mola a cada segundo. 
Usando a corda e a mola responda. Como é possível ter uma frequência maior? E uma 
frequência menor? 
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              Tabela 2: Nota de aula que trata das características de uma onda 

 

 

Características de uma onda 
A amplitude A da onda corresponde ao máximo afastamento que as partículas da corda 

podem apresentar em relação à posição de equilíbrio. 
O comprimento de onda, grandeza geralmente representada por λ (letra grega lambda), 

corresponde ao comprimento de uma onda completa. Ele pode ainda ser medido pela distância 
entre uma crista e a vizinha, ou então, pela distância entre um vale e o vizinho. 

 
                                               Crédito: [Silva,2015] 

V = λ .ƒ                 V= velocidade da onda          ƒ =    T = período [s] 
λ = comprimento de onda [m, cm, etc.]                    ƒ= freqüência [Hz] 
Exemplo:  Crédito: [Tavares,2014] 

 (UFSE) Uma onda estabelecida numa corda oscila com frequência de 50Hz. O gráfico 
mostra a corda num certo instante:  
 

 
Assinale as afirmações abaixo sobre esse fenômeno, dando a soma dos números 
correspondentes às alternativas corretas:  
00)  A amplitude da oscilação é de 4cm.  
11)  O comprimento da onda mede 40cm.  
22)  O período de oscilação é de 50s.  
33)  A velocidade de propagação é de 20m/s.  
44) Essa propagação ondulatória é transversal.   
 

T

1
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Seguem exercícios que podem ser aplicados para verificar o ensino-aprendizado dos 

alunos e que compõem a avaliação final da sequência de aulas. 

Crédito: [Tavares,2014] 

1.Um roteador wireless emite ondas eletromagnéticas com frequência de 5,0 GHz(G=109). 
Sabe-se que a velocidade de propagação desta onda, no ar, é igual à velocidade da luz no vácuo 
(c = 3.108 m/s). Calcule o valor do comprimento de onda λ , em metros, para essa onda. 

2. (UFRJ)  O gráfico a seguir registra um trecho de uma corda esticada, onde foi gerada uma 
onda progressiva, por um menino que vibra sua extremidade com um período de 0,40 s. 

 

A partir do gráfico, obtenha as seguintes informações: 
a) amplitude e comprimento de onda; 
b) frequência e velocidade de propagação. 

 

3.Um trem de ondas propaga-se ao longo de uma corda tensa. A figura a seguir representa a 
corda com frequência de 0,25 Hz. Determine, o comprimento de onda e a velocidade de 
propagação: 

 

 

Tabela 3: Exercícios feitos após a discussão teórica 
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Passo 4 – Apresentação musical e jogo musical 

Neste passo o professor deve apresentar todos os tópicos a serem aprendidos. 

É bom que a aula comece mostrando os tópicos do passo 1, mostrando o que já 

foi tratado a nível introdutório e o que se pretende tratar ainda. A nota de aula da 

tabela 4 pode ser usada para auxiliar o professor a fazer uma apresentação 

musical, caso toque algum instrumento, ou para que o docente escolha áudios 

ou vídeos que tenham a mesma função aqui proposta. O professor terá que 

adequar as orientações deste manual a sua realidade. É necessário deixar claro 

que ondas sonoras podem ser representadas por funções seno e cosseno, 

primeira discussão feita pela nota de aula. O professor precisará mostrar que 

ondas longitudinais podem ser representadas por ondas transversais como na 

imagem contendo um alto-falante da nota de aula. Precisará tocar uma mesma 

música, aguda e depois grave e apresentar o conceito de altura como grave e 

agudo. Na nota de aula há duas figuras que representam som grave e agudo. 

Lembrando que no caso de o professor não tocar instrumento musical, pode usar 

áudio ou vídeo com o mesmo fim. Uma música deve ser tocada com intensidade 

sonora maior e menor para introduzir o conceito de amplitude associado a 

volume. Por fim o docente apresenta diferentes instrumentos tocando, ou toca 

uma música característica do instrumento que toca para discutir o conceito de 

timbre. No anexo B há uma apresentação de slides que pode ajudar a discutir o 

assunto. Na dissertação que deu origem ao presente manual, pode-se ver como 

fora feita a aplicação desta aula e quais músicas foram usadas. 
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Tabela 4: Nota de aula que introduz: Timbre, Altura e Intensidade sonora 

Atributos dos sons musicais 

Segundo Roederer elementos de todas as culturas confirmam que há três sensações 
primárias associadas a um determinado som musical: altura, intensidade e timbre. 
[Roederer,2002] 

As ondas sonoras podem ser representadas por funções seno e cosseno. O primeiro 
trabalho completo associando estas funções a ondas, foi feito por Jean Baptiste Fourier, 
segundo Ricieri. [Ricieri,2013]       

                                                

                                    Função sen(x)                                      Função cos(x) 

A altura é normalmente relacionada a graves e agudos. A frequência caracteriza um som 
grave ou agudo. 

                           

 (Ondas sonoras são longitudinais e       aqui são representados por ondas 

transversais, por motivos didáticos.) 
               
O volume de um som musical é a intensidade sonora. A amplitude de uma onda sonora 
define o volume ou intensidade deste som. 

    

O timbre, é o que nos permite distinguir os sons de diferentes instrumentos, mesmo 

que eles tenham a mesma altura e a mesma intensidade.  

 

(volume “maior”) 

(volume “menor”) 
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A proposta agora é fazer um jogo musical onde os alunos classifiquem altura, 

timbre e intensidade sonora de instrumentos musicais e de cantores ou conjuntos 

musicais. O próximo encontro é iniciado apresentando aos alunos cantores 

famosos e instrumentos musicais. O professor deve ter feito uma pesquisa 

previamente de quais cantores agrada os alunos. Não precisa ser uma pesquisa 

formal e os cantores citados no questionário de concepções prévias podem ser 

usados. Além disso é necessário colocar neste repertório alguns instrumentos 

musicais. O professor executa áudios ou vídeos dos cantores e instrumentos e 

fala seus nomes (timbres). Varia durante está apresentação a intensidade 

sonora das canções e classifica quais cantores ele irá classificar como graves e 

agudos. Na aula seguinte o professor faz uma lista onde o aluno preenche a 

altura, o timbre e a intensidade de cada cantor ou conjunto musical que ouve e 

classifica o timbre e a intensidade dos instrumentos (neste caso fica difícil 

classificar grave e agudo para instrumentos musicais). A  tabela 5 mostra um 

exemplo de como montar uma tabela para fazer o jogo. É necessário agrupar os 

alunos em trios, para que classifiquem juntos o que ouvem. 

1. Altura:_________________Intensidade:______________Timbre:________________ 

2. Intensidade:______________Timbre:________________ 

                             Tabela 5: Classificação do jogo musical 

Note que a classificação 1 é para cantor ou conjunto musical. Por exemplo, para 

preencher o item 1. Altura: Grave, Intensidade: Maior  Timbre: Roberto Carlos. Neste 

exemplo o professor teria classificado uma aula antes o cantor Roberto Carlos (timbre) 

como grave e durante o jogo deixou o volume do aparelho que está usando em uma 

faixa audível maior. Agora vamos ao exemplo 2 que seria de um instrumento: 2. 

Intensidade: Menor  Timbre: violino. Neste caso não é conveniente classificar altura.  

Algum tipo de premiação pode ser oferecido ao grupo que tiver maior quantidade de 

acertos. A avaliação também pode ser feita baseada na quantidade de acertos de cada 

grupo. 
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Passo 5 – Construção e manuseio de instrumento musical. 

Este passo constitui uma atividade que requer todos os conhecimentos 

adquiridos até agora e algumas novas suposições para responder as questões 

da atividade proposta. 

Os alunos constroem instrumentos musicais com a orientação do roteiro que 

segue, baseado em uma prática parecida sugerida por Menezes [Menezes,2012]. 

Ruído e som musical 
Objetivo: Distinguir ruído de som musical 
Material 

 5 copos; 

 Flauta e 

 Caneta. 
Procedimentos 
Coloque água em um copo de maneira que o nível de água esteja entre o primeiro e o 
segundo risco do copo. Coloque água nos demais copos até o quarto, quinto, sexto e sétimo 
riscos (até próximo da borda). Coloque os copos em ordem crescente de quantidade de 
água, ou seja, do que tem menos até o que tem mais água. Tente tocar alguma música 
batendo levemente a caneta na lateral de cada um dos copos e tente tocar alguma música 
com a flauta. 
 
1.Você acredita que fez ruído ou som musical com os copos e com a flauta? 
 
Agora numere os copos colocando um pedaço de papel embaixo deles. O copo que tem 
menos água deve ser o número 1 e assim sucessivamente até o copo 5 que contém mais 
água. 
Pegue com o professor os papéis com as instruções que vão fazer com que você possa tocar 
músicas na flauta e uma música com os copos. 
2. O que você fez foi ruído ou som musical? 
 
3. O que diferencia ruído de som musical? 
 
4. Como você supõe que funcione a flauta? 
 
5. Qual a relação entre a quantidade de água nos copos e a obtenção de sons graves e 
agudos? 
 

 
Tabela 6: Construção de um xilofone (copos com água que geram som) e manuseio de 

flautas. 
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Para obter o som desejado é necessário usar o copo da figura 1 da marca Civ 

modelo ideal. Note como ele tem riscos, onde é possível medir a quantidade de 

água. 

 

Figura 1: Copo comprado na região do Pari na Capital de São Paulo 

As flautas precisam ter instruções de como serem tocadas. As instruções têm 

que ser do tipo em que a pessoa é orientada a colocar os dedos nos orifícios da 

flauta e ao assoprar sincronizando os dedos, consegue executar as músicas. A 

sequência para obter a canção de ninar batendo com uma caneta na lateral do 

copo está na tabela 7. 

Canção de ninar 

553553531233454555455245413245345 

   Tabela 7: Sequência numérica para obter a canção de ninar 

A tabela 8 traz a numeração que pode ser colocada embaixo dos copos. A 

quantidade de números é grande porque durante a prática da atividade, muitos 

números são molhados e se perdem. 
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1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 
Tabela 8: Números para serem colocados embaixo dos copos.  

Os retângulos em branco acima dos números são inseridos embaixo dos copos. 

A avaliação pode ser feita com as respostas das questões da atividade 

experimental. Lembrando que como o aluno ainda não discutiu alguns conceitos 

e que algumas perguntas são subjetivas, é melhor avaliar o aluno pela 

participação no experimento. Na devolução da atividade pode ser feita uma breve 

discussão sobre ruído e som musical. 

 

Passo 6 – Vídeo, Jogo e exercícios. 

Neste passo Moreira [Moreira,2012] sugere que o conteúdo seja retomado de maneira 

mais integradora. Por este motivo este passo tem muitas atividades diferentes. 

Para começar está aula é sugerido o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=hdyAqBCVRtw.  

Este vídeo exibe o Bolero de Ravel, que mostra diferentes instrumentos tocando a 

mesma música. Com isso é possível tratar de como funcionam os instrumentos. A nota 

de aula presente na tabela 9 pode ajudar nesta tarefa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hdyAqBCVRtw
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Ondas estacionárias 

 As ondas estacionárias em uma determinada corda podem se formar a diferentes 
frequências. 

Em uma onda estacionária, a distância de nó ao nó vizinho ou de ventre a ventre 

vizinho, o                     comprimento de um fuso é igual a . 

  

 

 

Figura 37: Crédito:  [Braz,2015] 

A frequência mais baixa, para a qual forma-se a onda estacionária mais simples, 
com um único fuso, é denominada frequência fundamental ou primeiro harmônico. 

 

 

Tabela 9: Frente da nota de aula que trata de nós, ventres, harmônicos e 

frequência fundamental 

2
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Difração  

Difração é o nome dado à capacidade que uma onda apresenta de contornar obstáculos 

ou passar por fendas. (definição de Nicolau [Nicolau,2010]) 

 Apesar de todas as ondas poderem sofrer a difração, esta só é facilmente perceptível, 

quando o comprimento de onda da onda e o tamanho do obstáculo, são da mesma ordem de 

grandeza. As ondas sonoras, por exemplo, apresentam grandes comprimentos de onda e podem 

contornar grandes obstáculos. Por esse motivo, você pode ouvir o som emitido por uma pessoa 

do outro lado de um muro, apesar de não poder vê-la. 

 No entanto, a difração da luz dificilmente é percebida no dia a dia, pois ocorre apenas 

quando a luz passa por fendas muito estreitas ou quando contorna obstáculos minúsculos, isso 

porque o comprimento de onda da luz é muito pequeno. 

 

Interferência 

 

 

Interferência Construtiva                                     Interferência Destrutiva 

Tabela 10: Verso da nota de aula que trata de difração e Interferência 

Infelizmente nesse caso não há apresentação de slides em anexo, pois na aplicação da 

presente sequência de aulas foi usado foto de livro para fazer a apresentação, com isso 

seria necessária autorização do autor para publicar aqui este conteúdo. A Ideia desta 

aula é discutir um pouco de como funcionam instrumentos de sopro e corda, deixando 

claro que não é possível se aprofundar no tema, já que estudar como funciona 

efetivamente um instrumento é uma coisa muito complexa.  Outro objetivo da aula é 

introduzir os conceitos de nós, ventres, harmônicos, frequência fundamental, 

Interferência e difração. Após a aula são propostos os exercícios da tabela 11. 
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1. Uma onda estacionária estabelece-se em uma corda de 50 cm fixa pelas extremidades. 

Incluindo-se as extremidades, observa-se, ao longo da corda, a formação de 6 regiões 

nodais. Determine o comprimento de onda das ondas progressivas que originaram a onda 

estacionária. Crédito: [Nicolau,2010] 

2. Uma corda vibra em regime estacionário com nós separados por 25 cm. Sabendo que 

a fonte de ondas que gera o fenômeno opera com frequência de 50HZ, determine: crédito: 

[Nicolau,2010] 

a) o comprimento de onda das ondas progressivas que deram origem à onda estacionária; 

b) a velocidade de propagação das ondas na corda. [Nicolau,2010] 

3. Uma fonte de ondas imprime vibrações transversais a uma corda de 90 cm fixa pelas 

extremidades. A velocidade de propagação das ondas na corda é de 18 m/s, e a corda 

vibra como mostrado na figura abaixo. 

 

Crédito: [Nicolau,2010] (Ilustração: Adilson Secco) 

a) Qual é a frequência das ondas progressivas que se propagam na corda? 

b) Com que frequência a fonte deveria operar para que na corda se estabelecessem 

apenas duas regiões ventrais? 

c) Represente a onda estacionária que se estabelece na corda se a fonte operar com 

frequência de 40HZ. 

Tabela 11: Exercícios que tratam de nós e ventres 

É interessante que o professor também cobre alguns exercícios conceituais ligados a 

interferência e difração. 
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Na sequência o professor agora apresenta os conceitos de Interferência, Reflexão, 

Refração, Ressonância, Polarização e Difração. E em seguida faz um jogo, onde os 

alunos devem identificar cada um dos fenômenos apresentados. O anexo C traz uma 

apresentação de slides que pode ser usada para introduzir os fenômenos e fazer o jogo. 

Trata-se de algo simples, o professor mostra no slide uma situação ou figura e os alunos 

classificam o fenômeno que ocorre. Por exemplo o slide intitulado identificando os 

fenômenos traz no item 1 a descrição: Ondas do mar se encontrando. O professor 

pergunta qual fenômeno está ligado a esta afirmação e os alunos devem responder 

interferência. Outro exemplo no mesmo slide é a figura 3 que tem um espelho de 

automóvel, neste caso o fenômeno é a reflexão.  

Acabado o jogo, os alunos respondem a uma lista de exercícios do ENEM deste 

assunto. A lista de exercícios é a que segue no corpo do texto. 

 

Lista de exercícios do ENEM ([INEP,2015]) 

1. (Enem 2011) Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na região 

do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma 

das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o 

espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um 

comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador 

pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores (Figura 2): o comprimento 

de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento 

de onda da absorção máxima. 
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Figura 35: Crédito: [INEP,2015] 

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1?  

a) Azul. b) Verde. c) Violeta. d) Laranja. e) Vermelho. 

2. (Enem 2011) Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, 

passa menos luz por intervalo de tempo, e próximo da situação de completo fechamento 

do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como o ilustrado nas 

figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se 

comportar dessa forma. 

 

Figura 36 : Crédito: [INEP,2015] 

Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto?  

a) Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. 

 b) Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio 

grito. 

 c) Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes 

de ouvi-lo pelo ar. 

 d) Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo 

do que quando aquela se afasta.  

e) Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma 

taça de cristal se despedace. 
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3. (Enem 2010) As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, 

viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na 

região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da 

curvatura da Terra. Entretanto sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre 

essas localidades devido à ionosfera. Com ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas 

planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da 

a) reflexão. b) refração. c) difração. d) polarização. e) interferência. 

4. (Enem 2ª aplicação 2010) Ao contrário dos rádios comuns (AM ou FM), em que uma 

única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam 

de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso dos rádios FM, a frequência 

de transmissão está na faixa dos MHz (ondas de rádio), enquanto, para os celulares, a 

frequência está na casa dos GHz (micro-ondas). Quando comparado aos rádios 

comuns, o alcance de um celular é muito menor. 

Considerando-se as informações do texto, o fator que possibilita essa diferença entre 

propagação das ondas de rádio e as de micro-ondas é que as ondas de rádio são 

a) facilmente absorvidas na camada da atmosfera superior conhecida como ionosfera.  

b) capazes de contornar uma diversidade de obstáculos como árvores, edifícios e 

pequenas elevações. 

 c) mais refratadas pela atmosfera terrestre, que apresenta maior índice de refração 

para as ondas de rádio.  

d) menos atenuadas por interferência, pois o número de aparelhos que utilizam ondas 

de rádio é menor.  

e) constituídas por pequenos comprimentos de onda que lhes conferem um alto poder 

de penetração em materiais de baixa densidade. 

 

5. (Enem 2ª aplicação 2010) Um garoto que passeia de carro com seu pai pela cidade, 

ao ouvir o rádio, percebe que a sua estação de rádio preferida, a 94,9 FM, que opera na 

banda de frequência de megahertz, tem seu sinal de transmissão superposto pela 

transmissão de uma rádio pirata de mesma frequência que interfere no sinal da emissora 

do centro em algumas regiões da cidade. Considerando a situação apresentada, a rádio 

pirata interfere no sinal da rádio pirata interfere no sinal da rádio do centro devido à 

a) atenuação promovida pelo ar nas radiações emitidas.  
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b) maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro.  

c) diferença de intensidade entre as fontes emissoras de ondas.  

d) menor potência de transmissão das ondas da emissora pirata.  

e) semelhança dos comprimentos de onda das radiações emitidas. 

 

6. (Enem 2014) Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um 

aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. 

Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, 

somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima 

absorção de energia. 

a) difração.    b)refração.    c)polarização.   d)interferência.    e)ressonância. 

 

7. (Enem 2014) Quando adolescentes, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em 

tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Chediak e desafiar nosso 

amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde quais notas eram escolhidas. 

Sempre perdíamos a aposta, ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma 

característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas 

sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-la com outras notas de uma 

melodia. No contexto apresentado a propriedade Física da onda que permite esta 

distinção entre as notas é a: 

a)frequência.   b)intensidade.  c)forma de onda.   d)amplitude da onda.   e)velocidade 

de propagação. 

8. (Enem 2014) Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. 

Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação 

eletromagnética de certa região de frequência, gerando um tensão que pode ser 

amplificada e empregada pra efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do 

sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de 

sensor.WENDLING,M. Sensores. Disponível em: www2.teg.unesp.br acesso em 7 maio 

2014 (adaptado)A radiação captada por esse detector encontra-se na região de 

frequência 

a) Da luz visível.     b)do ultravioleta.   c)do infravermelho.   d) das micro-ondas  

e)das ondas longas de rádio 
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Passo 7 – Jogo de tabuleiro, proposta de avaliação formativa, segundo Moreira. 

Um jogo de tabuleiro é usado como avaliação. Cada trio de alunos conduz um pino em 

um tabuleiro de trilha, o pino que percorrer todo o circuito voltando ao ponto de partida, 

vence. O trio de alunos responde uma pergunta previamente feita em um cartão e tem 

30 segundos para responder, sem o auxílio de consulta, sendo que em caso de acerto 

avança com seu pino três casas, em caso de consulta o pino apenas uma casa. No caso 

de resposta errada ou não havendo resposta, o pino permanece onde está. A figura 2 

mostra o tabuleiro. 

 

Figura 2: Foto do tabuleiro, com suas dimensões em centímetros 

Os três primeiros colocados, que completam o circuito, ganham medalha ou outra 

premiação que o professor julgue adequada. 

Cabe ao professor fazer os cartões de perguntas de acordo com sua realidade, 

lembrando que deve haver as mesmas perguntas feitas no levantamento de concepções 

prévias para verificar o avanço conceitual dos alunos. O anexo D traz as questões que 

foram usadas nas aplicações da presente sequência didática. Para montar os cartões é 

necessário escrever as perguntas em cada slide da apresentação de slides, pedir 

impressão de oito ou seis slides por folhas de sulfite. Deste modo se obtém os cartões 

de perguntas. 
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Passo 8 – Avaliação 

Neste passo todas as avaliações já feitas são reunidas para gerar uma avaliação final. 

A avaliação será feita com: 

 Relatórios experimentais; 

 Ficha do jogo; 

 Questões do experimento; 

 Exercícios e 

 Desempenho no jogo de tabuleiro. 

 

Considerações Finais 

Feita a delimitação do tema a sequência de aulas segue para uma observação das 

concepções prévias dos alunos e propõe jogos, experimento, apresentação musical, 

vídeo, teste e construção de instrumentos musicais. O esperado é que a presente 

sequência de aulas possa auxiliar no ensino-aprendizado das características e 

atributos das ondas de maneira diferente da prática expositiva de conteúdo, 

normalmente praticada para abordar o tema.  
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Anexos 

Anexo A 

Segue a apresentação feita em slides com o auxílio de nota de aula presente no corpo 

do texto. É possível copiar cada figura (que era um slide) e colar no slide do programa 

Power point da Microsoft, este teste fora feito pelo autor do presente manual com 

sucesso, sendo necessário apenas alguns ajustes de tamanho. 
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Exemplos com figuras de ondas eletromagnéticas e sonoras. 
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Com este slide é possível apresentar  o espectro eletromagnético aos alunos. 
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Note que estes dois slides finais, são a nota de aula. 
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Anexo B 

Os slides que seguem são usados durante a apresentação musical, juntamente com a 

nota de aula intitulada Atributos dos sons musicais. 
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Note que neste slide são apresentadas as frequências das quatro cordas de um violino, 

instrumento que o autor do presente produto toca e que foi usado para fazer a 

apresentação musical. As lâmpadas e cores neste slide ilustram a relação entre 

frequência e cores. 
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Este slide mostra o espectro eletromagnético e os diferentes comprimentos de onda 

para cada aplicação. 

 

Note que neste slide não somente o caráter ondulatório sonoro é tratado, mas também 

o de intensidade luminosa. 
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O slide ilustra dois diapasões e os dois instrumentos referentes as ondas da nota de 

aula. 
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Anexo C 

Estes slides podem ser usados para apresentar os conceitos de interferência, 

reflexão, refração, difração e polarização. Há também uma sequência de slides para 

que os alunos identifiquem situações envolvendo cada um dos fenômenos 

apresentados. 
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Anexo D 

Questões do jogo de tabuleiro 

 

Questões do jogo de tabuleiro 

1) Liste lugares, situações, tecnologias, entre outros, onde você já tenha visto algo ligado a 

onda ou ondas.  

2) Liste estações de rádio e processadores de computador com suas respectivas frequências, 

caso lembre delas.  

3) Como você acredita ser possível identificar a voz de diferentes professores sem os estar 

vendo?  

4)Liste cantores que você acredita ter voz aguda (“fina”) e grave (“grossa”).  

5) O que diferencia o sussurro de um grito?  

6) Como funciona um instrumento de sopro e um instrumento de cordas? 

7) Defina ou exemplifique reflexão. 

8) Defina ou exemplifique refração. 

9) O que significa cada letra da relação que segue: V=λ.f ? 

10) Defina ou exemplifique polarização. 

11) Defina ou exemplifique difração. 

12) Qual a unidade de medida de frequência (f)? 

13) Qual a unidade de medida de comprimento de onda (λ)? 

14) Qual a unidade de medida de velocidade de propagação de uma onda (V)? 

15) Quanto vale o comprimento de onda da figura? 
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16) Quanto vale o comprimento de onda da figura? 

 

17) Quanto vale a amplitude da onda da figura? 

 

18) O que é timbre? 

19) O que é intensidade? 

20) O que é altura? 

21) Dê um exemplo de onda eletromagnética. 

22) Dê um exemplo de onda mecânica. 

23) Que tipo de onda está representado na figura?  

 

24) Que tipo de onda está representado na figura?  

 

25) Que fenômeno ondulatório é predominante em ondas na praia se encontrando? 

26) Que fenômeno ondulatório é predominante na visão (enxergar objetos)? 

27) Que fenômeno ondulatório é predominante na luz atravessando um vidro? 

28) Que fenômeno ondulatório é predominante no micro-ondas aquecendo água? 

29) Que fenômeno ondulatório é predominante no uso de óculos escuros? 
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30) Que fenômeno ondulatório é predominante quando duas pessoas conversam com um 

muro entre elas? 

 

 

 


